
Mercosul põe fim às desavenças 
 
Países membros negociaram plano de ação global buscando solucionar questões 
historicamente pendentes, incluindo isenção tarifária, investimento e imigração, aproveitando 
fase de crescimento sem precedentes na região 
 
Os governos dos países membros do Mercosul negociaram na quintafeira, na reunião de 
Cúpula em Foz do Iguaçu (PR), um plano de ação global voltado para solucionar de questões 
historicamente pendentes de comércio, investimento e imigração, com o objetivo de aproveitar 
a fase de crescimento sem precedentes na região. 
 
De acordo com plano, os quatro países membros efetivos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 
aceitam unificar regras relativas a garantias de investimentos, leis antitruste e políticas 
automotivas. Também se comprometem a eliminar barreiras para os setores de serviços e 
isenções tarifárias para determinados produtos, atualmente, a principal ameaça à união 
alfandegária. 
 
Após quase uma década de crises políticas e econômicas que quase destruiram o bloco, o 
Mercosul recuperou parte do impulso neste ano e os líderes regionais voltaram a apostar na 
criação de um bloco econômico na América do Sul, a exemplo da União Europeia. Os países 
membros devem crescer de 7,5% a 9% neste ano. O comércio interno, incluindo a Venezuela 
que está em processo de adesão  disparou nos últimos anos, chegando a quase US$ 40 
bilhões. 
 
"O Mercosul ia se desintegrar. Apesar das previsões pessimistas, está avançando", afirmou o 
chanceler Celso Amorim, nas últimas semanas no cargo, durante intervalo da cúpula em Foz 
do Iguaçu. Segundo ele, havendo coesão interna, o bloco também ficará mais bem posicionado 
em negociações comerciais internacionais, como com a União Europeia. 
 
"(O bloco) está se tornando cada vez mais um ponto de referência para o investimento 
internacional", acrescentou Amorim, citando reuniões que teve nesta quinta-feira com 
representantes da Austrália, dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia. 
 
Em junho, o Mercosul já havia decidido simplificar a tarifa externa comum, assegurando livre 
circulação de bens a partir de 2014. Empresários costumam se queixar das tarifas sobrepostas 
de importação no que deveria ser uma união alfandegária. 
 
UNIFICAÇÃO. Os acordos fechados pelo bloco na Cúpula de Foz do Iguaçu incluem um pacto 
que permite a captura de pessoas procuradas pela Justiça dentro do bloco. O acordo permitirá 
que as prisões sejam feitas nos territórios de qualquer um dos países integrantes, mediante 
expedição de um mandado com chancela do Mercosul. Participam do acordo também Bolívia, 
Equador, Colômbia e Peru. Os 240 milhões de habitantes do bloco também receberão carteiras 
de identidade padronizadas nos próximos anos. 
 
Em de até dez anos todos os veículos dos países integrantes do bloco terão placa única. A 
partir de 2018, carros novos já receberão a placa única quando receberem a primeira 
identificação. 
 
O acordo que a unifica a identificação veicular no bloco foi assinado em reunião de ministros 
de Relações Exteriores da região. 
 
A aprovação da placa única no Mercosul, segundo o ministro Celso Amorim, tem por objetivo 
facilitar o trânsito e aprofundar o processo de integração da região. Para simbolizar o acordo, 
os presidentes dos países integrantes seriam transportados para o encerramento da Cúpula 
social do bloco na noite desta quinta-feira, em um ônibus elétrico ou movido a etanol, com a 
numeração 001 do Mercosul. 
 



O embaixador Antônio Ferreira Simões, subsecretário geral de América do Sul e Caribe, 
explicou que atualmente mais de 100 veículos que transportam cargas e trafegam nas 
rodovias dos quatro países possuem duas ou três placas para facilitar a circulação. 
 
Com o novo sistema, passarão a ter placa única, com a qual poderão circular e atravessar as 
fronteiras. 
 
Atualmente, os veículos de carga e de passageiros (caminhões e ônibus) habilitados ao 
transporte internacional no âmbito do Mercosul são obrigados a circular com o Certificado de 
Inspeção Técnica Veicular (CITV), que atesta que o veículo atende às condições de segurança 
do país de origem. Os veículos que já dispõem desse documento serão os primeiros a serem 
identificados com a placa do bloco, a partir de 2016. Os demais passarão a trafegar com a 
placa Mercosul em 2018, quando já receberão a placa do bloco no ato da identificação nos 
respectivos países. 
 
Com a unificação do cadastro de veículos entre os quatro países, os motoristas que cometerem 
infrações, ainda que fora dos locais de origem, receberão as multas em casa. "A criação da 
placa não tem objetivo de penalizar ninguém, mas de incluir o Mercosul na garagem de todos", 
disse o embaixador Simões, ressaltando que o sistema objetiva garantir segurança jurídica nos 
deslocamentos na região, porque aumenta o controle por parte das autoridades onde o carro 
estiver trafegando. 
 
O acordo assinado prevê que a placa Mercosul tenha "especificações técnicas harmonizadas 
entre os Estados Partes, além de trazer o dístico representativo do bloco". A combinação 
alfanumérica continuará a ser determinada por cada uma das autoridades nacionais, de acordo 
com as normas de cada País. 
 
Para o governo brasileiro, a placa terá um caráter simbólico, em razão da importância do 
transporte rodoviário em todos os países do bloco, particularmente no comércio regional. 
 
INVESTIMENTOS. O Brasil também defendeu a instalação de um acordo de proteção com os 
demais países do Mercosul, com objetivo de promover investimentos no bloco. Atualmente, os 
fluxos de investimentos na região não dispõem de marco específico, o acordo, portanto, dará 
amparo jurídico às empresas que se instalarem nos países vizinhos. 
 
O Brasil é o principal articulador deste acordo, que também objetiva promover e facilitar a 
realização de investimentos diretos entre os países do bloco, oferecendo segurança às 
empresas e investidores. 
 
Junto com o acordo, deverá ser criado também um organismo específico para solução de 
possíveis problemas entre os países, no caso de infração de normas. O acordo evitará ainda 
decisões unilaterais dos governantes como, no caso dos presidentes venezuelano, Hugo 
Chávez, e da Bolívia, Evo Morales, que nacionalizaram empresas multinacionais nos 
respectivos países. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17, 18 e 19. 2010, Primeiro Caderno, p. 
A6.   


